
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Grzegorz Stępniewski, koniec kadencji upływa 11.03.2017 r. 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. 
Od  2003  r.  radca  prawny.  W latach  1998-1999  pracował  jako  prawnik  w  Ernst&Young. 
Następnie  w  okresie  1999-2000  pracował  jako  prawnik  w  Kancelarii  M.  Zieliński,  E. 
Stobnicka, D. Dobkowski, M. Wiśniewski sp. k., która była członkiem międzynarodowej sieci 
firm prawniczych stowarzyszonych z KPMG. W latach 2000-2002 pracował jako prawnik w 
międzynarodowej  korporacji  prawniczej  Baker&McKenzie.  Od  maja  2003  r.  do  chwili 
obecnej prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Ukończył podyplomowe studia 
m.in.  prawa  autorskiego  i  prawa  konkurencji.  Biegle  włada  językiem  niemieckim  i 
angielskim. 

3) Wskazane  wszystkich  spółek  prawa  handlowego,  w  których,  w  okresie  ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem 

Członek Rady Nadzorczej Cartridge World sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 2009-2010 
Członek Rady Nadzorczej BMP Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – 2004-2005

4) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za  przestępstwa oszustwa w okresie  co  najmniej  ostatnich  pięciu  lat  oraz 
wskazanie,  czy  w  okresie  co  najmniej  ostatnich  pięciu  lat  osoba  taka  otrzymała 
sądowy zakaz  działania  jako  członek  organów zarządzających  lub  nadzorczych  w 
spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa 
oraz  nie  orzeczono sądowego zakazu działania  jako członek  organów zarządzających  lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego

5) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego 

6)  Informacje,  czy  dana  osoba  prowadzi  działalność  konkurencyjną,  która  jest 
konkurencyjna  w  stosunku  do  działalności  Emitenta,  oraz  czy  jest  wspólnikiem 
konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana  osoba  nie  prowadzi  działalności,  która  jest  konkurencyjna  w  stosunku  do 
działalności  Emitenta  oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  ani 
członkiem organu  spółki  kapitałowej  lub  członkiem organu  jakiejkolwiek  konkurencyjnej 
osoby prawnej 

7) Informację,  czy  dana  osoba  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 


